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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   
 
 
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της περιόδου 01/01/13–30/09/13 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της περιόδου 01/07/13–30/09/13 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 

 

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου 01/01/13–30/09/13 

 

Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 

 

Σημειώσεις επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης  
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01.01 – 30.09.2013 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

01.01-

30.09.13 

01.01 – 

30.09.12 (*)  

01.01–

30.09.13 

01.01 – 

30.09.12 (*) 

 

Σημ

.  

  

 

 

Πωλήσεις 4 197.724 203.106  194.563 199.809 

Κόστος Πωληθέντων  (150.157) (157.312)  (148.080) (155.144) 

Μικτό Κέρδος  47.568 45.794  46.483 44.665 

       

Λοιπά έσοδα   100 224  62 184 

Έξοδα διάθεσης  (32.425) (33.906)  (31.682) (33.143) 

Έξοδα διοίκησης  (4.600) (4.537)  (4.393) (4.251) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  380 (1.122)  380 (1.122) 

Κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων   11.023 6.453  10.850 6.333 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα  524 993  701 994 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (933) (1.341)  (918) (1.329) 

Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών  92 91  - - 

Κέρδη προ φόρων  10.706 6.197  10.634 5.998 

Φόρος εισοδήματος 20 (2.004) (1.227)  (2.003) (1.228) 

Κέρδη μετά από φόρους  8.703 4.970  8.630 4.770 

Ιδιοκτήτες Μητρικής  8.703 4.970  8.630 4.770 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  - -  - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:       

Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών  0 85  0 85 

Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών  0 (218)  0 (218) 

Αναβαλλόμενος Φόρος που αναλογεί  22 27  22 27 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους 

 

8.725 4.864  8.653 4.664 

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  8.725 4.864  8.653 4.664 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  - -  - - 

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν σε 

μετόχους της μητρικής (εκφρασμένα σε 

€ ανά μετοχή): 

 

     

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 23 0,3941 0,2251  0,3909 0,2160 

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 23 0,3941 0,2251  0,3909 0,2160 

EBITDA  13.296 9.113  13.113 8.982 

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 

καταστάσεων. 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01.07– 30.09.2013 
(ποσά σε χιλιάδες €) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
01.07-

30.09.13 
01.07-

30.09.12 (*)  
01.07-

30.09.13 
01.07-

30.09.12 (*) 

 

Σημ
.  

  

 

 

Πωλήσεις 4 66.184 70.161  65.148 69.182 
Κόστος Πωληθέντων  (49.298) (54.316)  (48.613) (53.705) 
Μικτό Κέρδος  16.885 15.845  16.536 15.476 
       
Λοιπά έσοδα   20 128  10 115 
Έξοδα διάθεσης  (10.623) (11.711)  (10.382) (11.456) 
Έξοδα διοίκησης  (1.748) (1.498)  (1.666) (1.403) 
Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  (364) (717)  (364) (717) 
       
Κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων   4.171 2.047  4.134 2.016 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα  160 291  341 291 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (332) (386)  (327) (382) 
Αναλογία Αποτελεσμάτων από Συμμετοχές 
Αποτιμημένες με τη Μέθοδο τη Καθαρής 
Θέσης.  23 27  - - 
Κέρδη προ φόρων  4.022 1.979  4.148 1.924 
Φόρος Εισοδήματος 20 (977) (418)  (975) (419) 
Κέρδη μετά από φόρους  3.045 1.561  3.173 1.506 
Ιδιοκτήτες Μητρικής  3.045 1.561  3.173 1.506 
Δικαιώματα μειοψηφίας  0 0  - - 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:       
Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών  0 0  0 0 
Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών  0 (73)  0 (73) 
Αναβαλλόμενος Φόρος που αναλογεί  0 16  0 15 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά 
από φόρους 

 

3.045 1.503  3.173 1.448 
Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:       
Ιδιοκτήτες Μητρικής  3.045 1.503  3.173 1.448 
Δικαιώματα μειοψηφίας  - -  - - 
Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες που αναλογούν σε 
μετόχους της μητρικής (εκφρασμένα σε 
€ ανά μετοχή):       
Βασικά κέρδη ανά Μετοχή 23 0,1379 0,0707  0,1437 0,0682 

Απομειωμένα κέρδη ανα μετοχή 23 0,1379 0,0707  0,1437 0,0682 

EBITDA  4.880 2.957  4.840 2.922 
 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων.
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

(ποσά σε χιλιάδες €) 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενεργητικό 

Σημ
. 

30.09.2013 31.12.2012(
*) 

 30.09.20
13 

31.12.2012(
*) 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

      

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 5 31.174 33.351  31.126 33.314 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 676 794  674 791 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6 0 0  4.072 4.072 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 6 1.412 1.329  699 699 

Λοιπές επενδύσεις 7 286 286  286 286 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 15 3.846 3.071  3.780 3.005 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 8 747 754  709 716 

  38.141 39.585  41.346 42.883 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα 9 27.976 27.255  27.356 26.515 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 10 13.985 19.324  13.681 18.833 

Λοιπές απαιτήσεις 11 6.148 1.988  6.025 1.938 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 12 38.361 45.362  37.663 44.857 

  86.470 93.929  84.725 92.143 

Σύνολο Ενεργητικού  124.611 133.514  126.072 135.026 

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο  13 7.066 7.066  7.066 7.066 

Υπέρ το άρτιο 13 11.961 11.961  11.961 11.961 

Λοιπά Αποθεματικά  24.934 24.412  24.934 24.412 

Κέρδη εις νέον  27.253 19.052  29.009 20.880 

Προτεινόμενο Μέρισμα 24 0 2.650  0 2.650 

  71.214 65.139  72.970 66.967 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14 10.629 14.263  10.629 14.263 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 16 991 896  991 896 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 17 684 684  684 684 

Έσοδα Επομένων Χρήσεων 18 3.235 3.459  3.235 3.459 

 
 

15.539 19.302  15.539 19.302 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 20.490 33.526  20.310 33.318 

Υποχρεώσεις από φόρους  4.882 3.522  4.798 3.433 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14 4.284 3.143  4.284 3.143 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 17 717 717  717 717 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 7.484 8.166  7.453 8.148 

 
 

37.858 49.074  37.562 48.757 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

 
124.611 133.514  126.072 135.026 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Διαφορά Από 

Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το 'Άρτιο 

Σύνολο 

Αποθεματικών & 

Κέρδη Εις Νέο  Σύνολο 

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(την 01.01.2012) 7.066  11.961  37.832   56.859

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής (*) 0  0   (65)   (65)
Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
έναρξης περιόδου (την 01.01.2012) 7.066  11.961  37.767   56.794

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 4.864  4.864

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 (1.766)  (1.766)

Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
Λήξης Περιόδου (την 30.09.2012) 7.066 11.961 40.865  59.892

   
Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
Έναρξης Περιόδου (την 01.01.2013) 7.066 11.961 46.112  65.139

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 8.725  8.725

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 (2.650)  (2.650)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 
(την 30.09.2013) 7.066 11.961 52.187  71.214

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Διαφορά Από 

Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το 'Άρτιο 

Σύνολο 

Αποθεματικών & 

Κέρδη Εις Νέο  Σύνολο

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 
Περιόδου (την 01.01.2012) 7.066 11.961 39.998  59.026

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής (*) 0 0 (65)   (65)
Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
έναρξης περιόδου (την 01.01.2012) 7.066  11.961  39.934   58.961
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους 0 0 4.664  

4.664

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 (1.766)  (1.766)

Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
Λήξης Περιόδου (την 30.09.2012) 7.066 11.961 42.831  61.858
   
Προσαρμοσμένο  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
Έναρξης Περιόδου (την 01.01.2013) 7.066  11.961  47.940   66.967
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους 0 0 8.653  

8.653

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 (2.650)  (2.650)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 
(την 30.09.2013) 7.066  11.961 53.943  72.970
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

01.0101–

30.09.13
01.01–

30.09.12(*)
01.01–

30.09.13 
01.01–

30.09.12(*)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

Κέρδη προ φόρων 10.706 6.197 10.634 5.998
Πλέον / μείον προσαρμογές για:  
Αποσβέσεις 2.517 2.915 2.506 2.905
Αποσβέσεις Επιδοτήσεων Παγίου Ενεργητικού (244) (255) (244) (255)
Προβλέψεις 73 159 73 159
Συναλλαγματικές διαφορές (38) 94 (38) 94
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας (70) (91) 22 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 408 347 217 335

Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:  
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (721) 9.082 (841) 8.940
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.525 1.967 3.411 2.123
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (13.570) (2.396) (13.555) (2.364)
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (999) (1.307) (985) (1.296)
Καταβεβλημένοι φόροι (3.736) (5.295) (3.730) (5.259)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (2.148) 11.417 (2.531) 11.379
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση Θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών και Λοιπών 

Επενδύσεων,  

(Αύξηση) / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών, 

Συγγενών, Κοινοπραξιών και Λοιπών Επενδύσεων 0 600 0 600
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (243) (1.386) (223) (1.369)
Τόκοι εισπραχθέντες 524 993 517 985
Μερίσματα εισπραχθέντα  9 9 184 9
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 290 217 479 226
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 8.000 0 8.000
Εξοφλήσεις δανείων (2.493) (11.243) (2.493) (11.243)
Μερίσματα πληρωθέντα 

(2.650) (1.766) (2.650) (1.766)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (5.142) (5.009) (5.142) (5.009)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (7.001) 6.624 (7.194) 6.595
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 45.362 35.146 44.857 34.549
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 38.361 41.771 37.663 41.144
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (η «Εταιρεία») και τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της (μαζί ο «’Όμιλος»). Τα ονόματα της θυγατρικής και 

των συνδεδεμένων εταιρειών παρουσιάζονται στη σημείωση 6. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η συναρμολόγηση και εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και η εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισμού γραφείου.  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία και οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Στις 29/10/2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ενέκρινε τη δημοσίευση της 

παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης.  

 

2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

2.1 Βάση σύνταξης της οικονομικής πληροφόρησης 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας και του Ομίλου με ημερομηνία 30.09.2013 

καλύπτουν τους εννέα μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2013. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας με 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την 

παρουσίαση της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη 

χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί 

τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα ποσά εσόδων και εξόδων 

κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα 

μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών 

στην οικονομική πληροφόρηση και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 

Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (ΔΣΛΠ) έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις 

και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την 

ΕΕ. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ' 

ολοκλήρου καθώς και για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί και έχουν 

αποαναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου, αλλά η οντότητα έχει συνεχιζόμενη ανάμιξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για 

την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 

2013 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων («ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου 

σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη 

λογιστική αντιστάθμισης. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01.01.2013).Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων όταν ακίνητα για 

επένδυση επιμετρώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01.01.2013).Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών 

στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα Δ.Π.Χ.Α. 

καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισμός της εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο με βάση το οποίο εξετάζεται η 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των Δ.Π.Χ.Α. Το νέο πρότυπο 

περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την 

εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά με την 

αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού 

ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών 

στις εύλογες αξίες. . 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013). Η διερμηνεία αυτή 

αναφέρεται στον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού για τα κόστη αποκάλυψης ενός επιφανειακού ορυχείου. 

Πιο συγκεκριμένα η διερμηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγμή που τα κόστη αποκάλυψης μπορούν να 

θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτά να επιμετρηθούν.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις 

που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. να συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της 

κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν στα κέρδη ή τις ζημίες 

της κατάστασης αποτελεσμάτων με σκοπό να εναρμονιστούν με τα US GAAP. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01.01.2013). Ο Όμιλος εφαρμόζει για πρώτη φορά το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19 το οποίο έχει 

υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2013 και απαιτεί αναδρομική εφαρμογή.Όπως απαιτείται από το 

Δ.Λ.Π. 34, το είδος και η επίπτωση των σχετικών αλλαγών γνωστοποιούνται παρακάτω  

Παροχές σε Εργαζομένους (Αναθεώρηση 2011) 

Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19 περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων 

καθορισμένων παροχών, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:  

 την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική 

εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,  

 τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 

αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 

χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών , 

 την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερη εκ των 

ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθωση ή η 

τερματική παροχή, 

 λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

Στην περίπτωση του Ομίλου, η υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 έχει επίπτωση στην καθαρή υποχρέωση 

καθορισμένων παροχών λόγω αναγνώρισης των σωρευμένων μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών κερδών/ζημιών 

και αντίστοιχα στα λοιπά συνολικά έσοδα. Η επίπτωση της υιοθέτησης του προτύπου αναλύεται στην σημείωση 

16.  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση 

προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι 

συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.  

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

(IASB) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 32). Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην 

τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα κριτήρια του συμψηφισμού κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 32 

Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι τροποποιήσεις αναφορικά με την παρουσίαση διευκρινίζουν: α) την έννοια «επί του 

παρόντος έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού» Και β) ότι ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε 

ακαθάριστη βάση (gross settlement system) μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα συστήματα 

διακανονισμού σε καθαρή βάση (net settlement system). 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013) 

Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού 

σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός 

παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί 

μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη 

ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές 

στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. 

Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Δραστηριότητες» Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές αντιμετωπίζονται περισσότερο με βάση τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους συμφωνία, παρά, με βάση τη νομική μορφή που τις 

περιβάλει. Με το νέο πρότυπο καταργείται η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η 

ορολογία του Δ.Λ.Π. 31 για «από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από κοινού δραστηριότητες". 

Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το πρότυπο συνδυάζει τις 

απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και μη ενοποιούμενες 

οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη 

διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει 

συμμετάσχει στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. 

Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις 

επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου Δ.Π.Χ.Α. 10. Το Δ.Λ.Π. 27 θα αντιμετωπίζει 

πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά 

αμετάβλητες.  

Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Ο σκοπός του 

αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω 

των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Α. 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να 

καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης.  
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές 

και εκτιμήσεις του Ισολογισμού της 31η Δεκεμβρίου 2012.  

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου αναγνωρίζει τρεις επιχειρηματικούς τομείς προϊοντικών κατηγοριών: α) Ειδών Γραφείου, 

β) Τηλεφωνίας και γ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ψηφιακών Εφαρμογών ως τους λειτουργικούς της τομείς. 

Οι ανωτέρω λειτουργικοί τομείς είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση του Ομίλου  για εσωτερικούς 

σκοπούς και οι στρατηγικές αποφάσεις της Διοίκησης λαμβάνονται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά 

αποτελέσματα του κάθε παρουσιαζόμενου τομέα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποδοτικότητάς 

τους. Οι βασικές πηγές εσόδων των δύο λειτουργικών τομέων αφορούν την παροχή υπηρεσιών service των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς. 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής:  

 

 
Περίοδος 01.01.2013 – 
30.09.2013 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 
 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 61.462 110.704 26.053 1.870 200.088 
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (1.029) (1.155) (180) 0 (2.364) 
Καθαρές Πωλήσεις 60.433 109.549 25.873 1.870 197.724 
EBITDA 4.792 6.116 1.902 486 13.296
% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις 7,93% 5,58% 7,35% 25,99% 6,72% 
Λειτουργικά κέρδη (EBIT) 3.973 5.070 1.577 403 11.023 
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα         (316) 
Φόρος εισοδήματος         (2.004) 
Κέρδη μετά από φόρους         8.703 
 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη χρήση έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 αναλύονται ως εξής: 

 
Περίοδος 01.01.2012 – 
30.09.2012 (*) 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 
 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 62.811 116.143 24.420 2.076 205.449 
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (1.235) (901) (207) 0 (2.344) 
Καθαρές Πωλήσεις 61.576 115.241 24.213 2.076 203.106 
EBITDA 3.314 4.201 1.226 372 9.113 
% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις 5,38% 3,65% 5,06% 17,92% 4,49% 
Λειτουργικά κέρδη (EBIT) 2.347 2.975 868 263 6.453 
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα     (256) 
Φόρος εισοδήματος     (1.227) 
Κέρδη μετά από φόρους     4.970 
 

Η  Εταιρία δεν εμφανίζει σημαντική εποχικότητα στους τομείς δραστηριότητάς της. Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο 

σημειώθηκε μεγαλύτερη αναλογικά αύξηση στον τομέα της τηλεφωνίας ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων 

και, σε μικρότερο βαθμό, στις πωλήσεις των ειδών γραφείου. Η τάση αυτή καταγράφεται και για το σύνολο του 

εννιαμήνου, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της Τηλεφωνίας στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου να αυξάνεται από 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

12% σε 13%, με αντίστοιχη περίπου μείωσης της συνεισφοράς των Η/Υ, οι οποίοι, ωστόσο, συμμετέχουν κατά 

το μεγαλύτερο μέρος στη δημιουργία πωλήσεων (από 57% σε 55% φέτος). Σε επίπεδο περιθωρίων, ο λόγος 

EBITDA προς (καθαρές) πωλήσεις εμφανίζεται κατά δύο περίπου ποσοστιαίες μονάδες βελτιωμένος αναλογικά και 

στις 3 βασικές κατηγορίες δραστηριότητας, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να επιτυγχάνει την κατά 50% περίπου 

αύξηση του εν λόγω δείκτη από 4,49% το  εννεάμηνο 2012 σε 6,72% την αντίστοιχη φετινή περίοδο.  

 

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού και του υποχρεώσεων στους τομείς δραστηριότητας 

για την 30.09.2013 και 31.12.2012, αναλύεται ως εξής: 

 

30.09.2013 
Είδη 

Γραφείου 
Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 
Ενεργητικό Τομέα 12.657 23.730 5.574 41.961 
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 82.650 
Ενοποιημένο Ενεργητικό       124.611 

      

30.09.2013 
Είδη 

Γραφείου 
Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 
Υποχρεώσεις Τομέα 6.181 11.588 2.722 20.490 
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 104.121 
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις       124.611 

 

31.12.2012 (*) 
Είδη 

Γραφείου
Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο
Ενεργητικό Τομέα 14.796 26.361 5.423 46.579
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 86.935 
Ενοποιημένο Ενεργητικό       133.514 
 
 
31.12.2012 (*) 

Είδη 
Γραφείου 

Η/Υ & Ψηφιακές 
Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τομέα 9.418 21.032 3.077 33.526 
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 99.988 
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις       133.514 

 
 

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριότητας της είναι η Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του Ομίλου 

γίνονται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.  

  Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού 

  
01.01.2013 έως 

30.09.2013 30.09.2013 

Ελλάδα 194.563 126.072 
Βουλγαρία 5.526 2.150 
 Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις 
απαραίτητες απαλοιφές) 197.724 124.611 

 

  Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού 

  
01.01.2012 έως 

30.09.2012 31.12.2012 

Ελλάδα 199.809 135.026 
Βουλγαρία 5.640 2.088 
 Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις 
απαραίτητες απαλοιφές) 203.106 133.514 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκαταστημένοι πελάτες. Το σύνολο ενεργητικού αναφέρεται στην 

γεωγραφική τοποθεσία τους. 

 

5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Τα  πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση 

Άυλα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2013 43.969 19.814 0 5.694 69.477 
Προσθήκες 9 169 0 65 243 
Μειώσεις 0 (724) 0 (22) (746) 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 43.978 19.259 0 5.738 68.975 
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2013 (14.176) (16.256) 0 (4.900) (35.332) 
Αποσβέσεις περιόδου (1.283) (1.066) 0 (168) (2.517) 
Μειώσεις 0 717 0 6 724 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 (15.459) (16.604) 0 (5.062) (37.125) 
Αναπόσβεστη Αξία 30η Σεπτεμβρίου 2013 28.519 2.655 0 676 31.850 
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 
2012 29.793 3.558 0 794 34.145 
 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

     

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση 

Άυλα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 42.863 19.190 327 5.628 68.008 
Προσθήκες 280 359 680 66 1.386 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 823 184 (1.007) 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2012 43.967 19.732 0 5.694 69.393 
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 (12.210) (14.640) 0 (4.577) (31.427) 
Αποσβέσεις περιόδου (1.519) (1.210) 0 (186) (2.915) 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2012 (13.730) (15.849) 0 (4.763) (34.342) 
Αναπόσβεστη Αξία 30η Σεπτεμβρίου 2012 30.237 3.883 0 932 35.051 
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 
2011 30.653 4.550 327 1.051 36.581 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση 

Άυλα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2013 43.969 19.472 0 5.644 69.086 
Προσθήκες 9 149 0 65 223 
Μειώσεις 0 (718) 0 (22) (740) 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 43.978 18.903 0 5.688 68.569 
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2013 (14.176) (15.951) 0 (4.853) (34.981) 
Αποσβέσεις περιόδου (1.283) (1.056) 0 (167) (2.506) 
Μειώσεις 0 712 0 6 718 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2013 (15.459) (16.296) 0 (5.014) (36.769) 
Αναπόσβεστη Αξία 30η Σεπτεμβρίου 2013 28.519 2.607 0 674 31.800 
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 
2012 29.793 3.521 0 791 34.105 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση 

Άυλα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 42.863 18.871 327 5.578 67.639 
Προσθήκες 280 342 680 66 1.369
Μειώσεις 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 823 184 (1.007) 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2012 43.967 19.396 0 5.644 69.007 
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 (12.210) (14.341) 0 (4.533) (31.084) 
Αποσβέσεις περιόδου (1.519) (1.201) 0 (184) (2.905) 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Σεπτεμβρίου 2012 (13.730) (15.543) 0 (4.716) (33.989) 
Αναπόσβεστη Αξία 30η Σεπτεμβρίου 2012 30.237 3.853 0 928 35.018 
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 
2011 30.653 4.529 327 1.046 36.555 
 

 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο 

αγορασμένα λογισμικά προγράμματα και άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων (SAP R3, BW, CRM, κ.α.)  

 

Οι συνολικές αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας για τη περίοδο 01/01/2012 – 

30/09/2012 ανήλθαν σε 1.386 χιλ. € και 1.369 χιλ αντίστοιχα.  Για το αντίστοιχο διάστημα του 2013 οι συνολικές 

αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 243 χιλ. € και 223 χιλ. 

αντίστοιχα. 

 

Η εταιρεία προχώρησε την 31.12.2012, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με το 

Ν.2065/1992, μόνο στο Φορολογικό Μητρώο Παγίων, καθώς υιοθετεί τις αρχές των ΔΠΧΑ και τηρεί τα βιβλία της 

σύμφωνα με αυτές (Υπ. Οικονομικών Πολ.1226/24.12.2012). 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

6. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Οι εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 

καταστάσεις είναι οι κάτωθι: 

 

Επωνυμία Δραστηριότητα Έδρα  Χώρα % 
Συμμετοχής 

Σχέση Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

Εμπόριο Η/Υ και Ειδών 
Βιβλιοχαρτοπωλείου 

Ελλάδα Μητρική Μητρική - 

Plaisio Computers JSC 
Εμπόριο Η/Υ και Ειδών 
Βιβλιοχαρτοπωλείου 

Βουλγαρία 100% Άμεση Ολική Ενοποίηση 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 
Ανάπτυξη και Διαχείριση 
Ακινήτων 

Ελλάδα 20% Άμεση Καθαρή Θέση 

Plaisio Estate JSC 
Ανάπτυξη και Διαχείριση 
Ακινήτων 

Βουλγαρία 20% Άμεση Καθαρή Θέση 

 

Ως συμμετοχή σε θυγατρική χαρακτηρίζεται η συμμετοχή της μητρικής Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. στο κεφάλαιο 

της πλήρως ενοποιούμενης εταιρεία Plaisio Computers JSC. Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής σε αυτή είναι 

100%, και κατά συνέπεια στα ενοποιημένα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων δεν προκύπτουν δικαιώματα 

που δε συνιστούν έλεγχο.  

Στις απλές οικονομικές καταστάσεις η συμμετοχή στη θυγατρική αποτιμάται και εμφανίζεται στο κόστος κτήσεως. 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία της συμμετοχής στη θυγατρική Plaisio Computers JSC 

απαλείφεται πλήρως. Η συμμετοχή της Εταιρείας στη θυγατρική κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 είχε ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  

 30.09.2013 31.12.2012 

Plaisio Computers JSC 4.072 4.072 

 

Στη διάρκεια της υπο εξέτασης περιόδου, η θυγατρική της εταιρείας της κατέβαλλε μέρισμα για τη χρήση 2012, 

ποσού 175 χιλ. €, το οποίο περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρείας, ενώ απαλείφεται στον 

Όμιλο. 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.  1.171 1.088  487 487 

Plaisio Estate JSC 241 242  212 212 
Σύνολο  

1.412 1.329  699 699 
 

 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται και παρουσιάζονται 

με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως. 

Σημειώνεται ότι η ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%,  αποφάσισε  κατά 

την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα την 27η Ιουνίου 2013  την μείωση του 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα (1.000.080,00) €, με μείωση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εν λόγω εταιρείας από 13,15 € σε 7,75 €  και με επιστροφή –καταβολή του 

εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της εταιρείας. Συνεπεία της ως άνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Εταιρεία 

χρηματικό ποσό 200 χιλ. € και ως εκ τούτου θα επηρεαστεί ισόποσα η συμμετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κατά το ίδιο ποσό. Η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού 

της Πλαίσιο Ακινήτων από την Εποπτεύουσα Αρχή ανακοινώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2013, οπότε η σχετική 

καταβολή λάβει χώρα στο τέταρτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. 

 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που δεν διαπραγματεύονται σε 

χρηματιστηριακές αγορές και έχουν αποκτηθεί με πρόθεση διαρκούς κατοχής. Σύμφωνα με τις αρχές των Δ.Λ.Π. 

32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους μειωμένες 

με τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.  

Συγκεκριμένα οι λοιπές επενδύσεις κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 είχαν ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής 
Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη – 
Ακρόπολη» Α.Ε. 454 454  454 454 
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής 
Τεχνολογίας «Τεχνόπολη 
Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  30 30  30 30 
Interaction Connect S.A. 14 14  14 14 
 498 498  498 498 
Απομείωση «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» 
Α.Ε  (212) (212)  (212) (212) 
Σύνολο Συμμετοχών σε Λοιπές 
Επενδύσεις 286 286  286 286 
 

Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 είχε ως κάτωθι:  

 

 Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Χώρα 

Εγκατάστασης 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 3,46% Ελλάδα 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  2,24% Ελλάδα 

Interaction Connect S.A. 14,3% Λουξεμβούργο 

 

 

8. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

  Τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνουν δοσμένες εγγυήσεις και απαιτήσεις που 

πρόκειται να εισπραχθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.. 

Συγκεκριμένα τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 αναλύονται ως 

εξής:  
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Δοσμένες Εγγυήσεις 747 754  709 716 

Σύνολο 747 754  709 716 
 

 

9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής:  

 

ΑΠΟΘΈΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Αποθέματα εμπορευμάτων 33.338 30.909  32.696 30.146 
Αποθέματα προϊόντων 12 8  12 8 
Αποθέματα Α΄ και βοηθητικών υλών 7 8  7 8 
Αποθέματα αναλωσίμων 428 354  428 354 
Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων 4.603 4.679  4.603 4.679 
 38.388 35.958  37.747 35.194 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (10.412) (8.702)  (10.391) (8.679) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 27.976 27.255  27.356 26.515 
 

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 

ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παράλληλα εξαιτίας του 

ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής 

απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, η Διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονομικές 

καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική. 

Την 30/09/2013 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 38.388 χιλιάδες € και 37.747 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη 

απαξίωσης ήταν 10.412  χιλιάδες € και 10.391  χιλιάδες € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.  

Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο Όμιλος ενίσχυσε οριακά τα αποθέματά του λόγω του εμπλουτισμού των προϊόντων 

του και παράλληλα, στο πλαίσιο της συντηρητικής πολιτικής, καθώς και της αξιολόγησης της ταχύτητας 

κυκλοφορίας του αποθέματος, προέβη σε αύξηση της πρόβλεψης απομείωσης των αποθεμάτων με αποτέλεσμα 

το σχετικό ποσοστό να ανέλθει σε 27,9% περίπου έναντι 24% και 24,9% περίπου την 31.12.2012 και 30.9.2012 

αντίστοιχα. Εκτιμάται ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων (με προβολή σε ετήσια βάση) είναι μόλις 69 

μέρες. 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

 

10. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η 

Σεπτεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής:  

 

 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Πελάτες 19.112 25.413  18.526 24.598 

Επιταγές Εισπρακτέες 3.071 2.975  3.071 3.094 

Απαιτήσεις Πελατών 22.183 28.388  21.597 27.692 

Μείον: Πρόβλεψη Απομείωσης -8.198 -9.071  -8.124 -9.000 

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών 13.985 19.317  13.473 18.692 

Απαιτήσεις από Θυγατρική Εταιρεία 0 0  209 134 

Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες 0 7  0 7 

Σύνολο 13.985 19.324  13.681 18.833

 

 
Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς αυτές 

διαιρούνται σε μεγάλο πλήθος πελατών.  

Η μεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  2013 2012  2013 2012 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 01/01 9.071 9.459  9.000 9.388 

Καθαρή Μεταβολή Περιόδου (874) (388)  (876) (388) 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 30/09  8.198 9.071  8.124 9.000 

 
Την 30.09.2013 το σύνολο του λογαριασμού πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, για τον Όμιλο και για 

την Εταιρεία, ήταν 22.183 χιλιάδες € και 21.597 χιλιάδες € (μειωμένα κατά 6,2  περίπου εκ. € έναντι της 

31.12.2012), ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν 8.198 χιλιάδες € και 8.124 χιλιάδες € για τον 

Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Επομένως, άνω του ενός τρίτου των απαιτήσεων (36,9% έναντι 31,9% την 

31.12.2012) έχει καλυφθεί από σχετικές προβλέψεις επισφαλειών, ποσοστό που δημιουργεί σημαντική 

εξασφάλιση ως προς τη δυνατότητα ανάκτησής των, ακόμα και όταν σημαντικός αριθμός των πελατών συναντά 

προβλήματα ρευστότητας, σε σχέση και με τη δυσκολία δημιουργίας επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για την 

υλοποίηση των εργασιών του.  
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής: 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 2.611 0  2.611 0 
Έξοδα επόμενης χρήσης 89 76  85 76 
Λοιπές απαιτήσεις 3.448 1.912  3.329 1.862 

 6.148 1.988  6.025 1.938 

 

Οι απαιτήσεις από το Δημόσιο αφορούν προκαταβολή φόρου της επόμενης χρήσης και παρακρατούμενους 

φόρους. Στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία προέβη σε εξόφληση του φόρου εισοδήματος της 

χρήσης 2012, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει υψηλή προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Οι λοιπές 

απαιτήσεις προέρχονται από λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών, χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού και 

προϋπολογισμένες εκπτώσεις αγορών.  

 

 

12. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ  

(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΤΑΜΕΙΑΚΑ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.06.2013 31.12.2012  30.06.2013 31.12.2012 

Ταμειακά Διαθέσιμα 1.143 2.285  1.093 2.207 

Τραπεζικές Καταθέσεις 35.018 38.477  34.620 38.051 

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές καταθέσεις 2.200 4.600  1.950 4.600 

Σύνολο 38.361 45.362  37.663 44.857 

 
Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των 

Ταμειακών Ροών. Σημειώνεται ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου σε 

σχέση με το τέλος της χρήσης 2012 αποδίδεται αποκλειστικά στη συνειδητή επιδίωξη της Διοίκησης για 

υποχώρηση του κονδυλίου των προμηθευτών (με συνεπακόλουθη χρήση των ταμειακών υπολοίπων), με 

παράλληλη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και επομένως αύξηση των αποτελεσμάτων πριν και μετά από 

φόρους.  
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

 

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

(ποσά  σε  €) 

 

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 
Αριθμός Μετοχών 

(τεμάχια) 

Ονομαστική 

αξία 

μετοχής 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
Υπέρ το άρτιο  Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2013 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

30η Σεπτεμβρίου 2013 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια 

ογδόντα χιλιάδες (22.080.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα δύο λεπτών (0,32 €). Όλες οι μετοχές 

είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

14. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 αναλύονται ως εξής:  

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια      

Ομολογιακός Δανεισμός 10.629 14.263  10.629 14.263 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 10.629 14.263  10.629 14.263 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια      

Ομολογιακός Δανεισμός 4.284 3.143  4.284 3.143 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 4.284 3.143  4.284 3.143 

Συνολικός Δανεισμός 14.913 17.406  14.913 17.406 

 

Οι μεταβολές του Δανεισμού αναλύονται ως κάτωθι: 

Μεταβολές Δανεισμού ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 01.01.2012 21.898  21.898 

Τραπεζικός Δανεισμός 4.000  4.000 

Ομολογιακός Δανεισμός 4.000  4.000 

Αποπληρωμή Δανεισμού (11.243)  (11.243) 

Υπόλοιπο 30.09.2012 18.656  18.656 

       

Υπόλοιπο 01.01.2013 17.406  17.406 

Αποπληρωμή Δανεισμού (2.493)  (2.493) 

Υπόλοιπο 30.09.2013 14.913  14.913 

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι εξής:  
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 4.984 4.284  4.984 4.284 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 4.768 9.102  4.768 9.102 

Πάνω από 5 έτη 877 877  877 877 

  10.629 14.263  10.629 14.263 

 

Ο ομολογιακός δανεισμός που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορά: 

 12ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, λήξης 2019, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 3.213 χιλ. €. Τον ρόλο 

του πληρεξούσιου των καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  

 7ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, λήξης 2016, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 9.000 χιλ. . Tο ρόλο του 

πληρεξούσιου καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η «Τράπεζα Eurobank 

A.E.». Το ποσό των 8.100 χιλ. € έχει συναφθεί με την Eurobank Cyprus Ltd, ενώ το ποσό των 900 χιλ. € 

έχει συναφθεί με την Eurobank Α.Ε. 

 3ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, λήξης 2015, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 2.700 χιλ. €. Οι 

Ομολογιούχοι οι οποίοι κάλυψαν πρωτογενώς το σύνολο της ως άνω έκδοσης είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε. 

και η Alpha Bank London Ltd, η πρώτη εκ των οποίων έχει ορισθεί παράλληλα Διαχειριστής Πληρωμών. 

 

Το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο των € 6.426 χιλ. (αρχικό ποσό) που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος έχει 3 ακόλουθους χρηματοοικονομικούς δείκτες (financial covenants) επί των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων: 

α) To Σύνολο Δανεισμού μείον (-) Διαθέσιμα προς τα Κέρδη  προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να διατηρηθεί, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, μικρότερος ή ίσος του 4,50. 

β) Το Άθροισμα των Μακροπρόθεσμων και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς το Σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερος ή ίσος του 2,75 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

γ) Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς Χρεωστικούς Τόκους μείον Πιστωτικούς Τόκους να 

διατηρηθεί μεγαλύτερος ή ίσος με 3,50 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 

Το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο των €  12.000 χιλ. (αρχικό ποσό) που έχει συνάψει η εταιρεία, πρέπει να 

πληροί τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς δείκτες (financial covenants) επί των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το χρέος, υπολογιζόμενοι επί 

των ετήσιων και εξαμηνιαίων ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους. 

α) To Σύνολο Δανεισμού μείον (-) Διαθέσιμα προς τα Κέρδη  προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να διατηρηθεί, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, μικρότερος  του 4,50. 

β) Το Άθροισμα των Μακροπρόθεσμων και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς το Σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερος ή ίσος του 2,75 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

γ) Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς Χρεωστικούς Τόκους μείον Πιστωτικούς Τόκους να 

διατηρηθεί μεγαλύτερος ή ίσος του 3,50 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 

Αντίστοιχα για το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο των € 4.000 χιλ. (αρχικό ποσό) που έχει συνάψει η εταιρεία 

με την Alpha Bank πρέπει να πληροί τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς δείκτες (financial covenants) επί των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων : 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

α) To Σύνολο Δανεισμού μείον (-) Διαθέσιμα προς τα Κέρδη  προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να διατηρηθεί, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, μικρότερος ή ίσος του 4,00. 

β) Το Άθροισμα των Μακροπρόθεσμων και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς το Σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερος ή ίσος του 2,25 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

γ) Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς Χρεωστικούς Τόκους μείον Πιστωτικούς Τόκους να 

διατηρηθεί μεγαλύτερος ή ίσος με 4,00 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 

Σε κάθε ημερομηνία αξιολόγησης, η Εταιρεία και ο Όμιλος ικανοποιούν πλήρως όλους τους όρους και δείκτες του 

τραπεζικού δανεισμού. 

 

15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Με βάση το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος επί των εταιρικών κερδών για τη 

χρήση 2013 διαμορφώνεται σε ποσοστό 26%. Για τις αντίστοιχες περιόδους στη Βουλγαρία ο συντελεστής φόρου 

εισοδήματος διαμορφώνεται σε 10%. Σύμφωνα με τους παραπάνω συντελεστές, ο αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος στην Οικονομική Θέση του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι:  

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.09.2013 31.12.2012(*)  30.09.2013 31.12.2012(*) 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.593 1.073  1.593 1.073 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.439 4.143  5.373 4.078 
  3.846 3.071  3.780 3.005 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο 

φορολογικό δικαίωμα να και αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στο κονδύλι των 

Στοιχείων Κατάστασης της Οικονομικής Θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 «Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Απαιτήσεις», δεδομένου ότι οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Plaisio Computers JSC, παρ’ όλο 

που αφορούν στην φορολογική αρχή της Βουλγαρίας, δεν παρουσιάζουν αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

παρά μόνο απαίτηση. 

 

16. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται 

αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Στην Ελλάδα, υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται δικαιούνται το 40% 

τέτοιας αποζημίωσης σύμφωνα με το Ν.2112/1920. Αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και αποτελούν 

προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19.  

Συνέπεια της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 από τον Όμιλο ήταν η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής 

σχετικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν από το πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών που περιγράφεται παραπάνω. Έως την 31.12.2012, ο Όμιλος αναγνώριζε, υποχρέωση 

ποσού 551 χιλ. €, όπως επιτρέπονταν από το ΔΛΠ 19 πριν τη σχετική αναθεώρησή του. Κατά την 1.1.2012 και 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, ο Όμιλος προέβη σε αλλαγή της λογιστικής 

πολιτικής και αναγνωρίζει το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατά την περίοδο στην οποία 

προκύπτουν, στα λοιπά συνολικά έσοδα . Η επίπτωση της αλλαγής εμφανίζεται στην υποχρέωση καθορισμένων 

παροχών λόγω αναγνώρισης των σωρευμένων αναλογιστικών κερδών/ζημιών που δεν είχανε αναγνωριστεί στις 

προηγούμενες περιόδους και αντίστοιχα στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

H υιοθέτηση του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ 19, έχει εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου 2012 και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές  στις λογιστικές εκτιμήσεις και Λάθη». 

Επίπτωση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις της αλλαγής λογιστικής πολιτικής τόσο στα συνολικά έσοδα της χρήσης που έληξε 

31.12.2012 καθώς και στην καθαρή θέση αφορούν μόνο στους Μετόχους της Μητρικής καθώς δεν υπάρχουν 

μέτοχοι με δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο. 

 

  01.01.2012 31.12.2012 

Υποχρέωση όπως δημοσιεύτηκε 31.12.2012 ή 31.12.2011  643 551 

Επίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής  81 344 

Υποχρέωση μετά την υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19  724 896 

 

  01.01.2012 31.12.2012 

Αύξηση στην Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  -81 -344 

Αύξηση στις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις  16 69 

Καθαρή επίπτωση στην Καθαρή Θέση  -65 -275 

 

 

  01.01-30.09.2012 

Αύξηση στα Αποτελέσματα περιόδου προ φόρων  20 

Μείωση στη φορολογία (λόγω μεταβολής του αναβαλλόμενου φόρου)  -4 

Καθαρή επίπτωση στα Αποτελέσματα μετά Φορών της περιόδου  16 

   

  01.01-30.09.2012 

Μείωση στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα  -218 

Αύξηση στην αναβαλλόμενη φορολογία  44 

Καθαρή επίπτωση στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα  -174 

 

Η αναδρομική εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 βελτίωσε τα αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης 2012 

κατά 22 χιλ. € και επιβάρυνε τα λοιπά συνολικά έσοδα κατά 233 χιλ €. 

Περιλαμβάνονται επίσης και επί μέρους αναταξινομήσεις κονδυλίων που αφορούν σε αναλογιστικές ζημιές, οι 

οποίες κατά την συγκριτική περίοδο είχαν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

Οι επιπτώσεις στις ενδιάμεσες καταστάσεις ταμειακών ροών καθώς και στα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά 

μετοχή δεν θεωρούνται σημαντικές.  

 

17. Προβλέψεις 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής:  
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σημ. 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 
 

     
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

(α) 
564 564  564 564 

Πρόβλεψη επαναφοράς καταστημάτων 
στην πρότερη κατάσταση βάσει 
συμβολαίου (β) 120 120  120 120 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
προβλέψεων 

 684 684  684 684 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις       

Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ (γ) 717 717  717 717 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
προβλέψεων 

 

717 717  717 717 

Σύνολο   1.401 1.401  1.401 1.401 

  

 

(α). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 564 χιλ. € με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Για τις 

υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς 

εκτιμάται ότι η επιβάρυνση από την επιβολή πρόσθετων φόρων δεν θα είναι ουσιώδης. Οι ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις των εταιρειών που συνθέτουν τον Όμιλο παρουσιάζονται στη σημείωση 23. 

(β). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για το κόστος που θα προκύψει από την υποχρέωση επαναφοράς των 

μισθωμένων καταστημάτων στην αρχική τους κατάσταση κατά την ημερομηνία λήξης των μισθωτηρίων 

συμβολαίων. 

(γ). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού 717 χιλ. € για την κάλυψη του κόστους επισκευής και 

αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται στο 

τέλος κάθε χρήσης.  

 

18. Έσοδα Επομένων Χρήσεων 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 
Η επένδυση που υλοποιήθηκε στη Μαγούλα Αττικής, είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 

3299/2004 (απόφαση υπαγωγής 32278/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/2004).  Μέρος της επιχορήγησης, ποσού 2.153 

χιλ. €  εισπράχθηκε από την Εταιρεία εντός του 2010 και απεικονίζεται τόσο στις μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όσο και αφαιρετικά στο αντίστοιχο κόστος αποσβέσεων. 

Επιπλέον με την με αριθμό 18420/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/28.4.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. φύλλου 1078/1.6.2011) πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση, 

οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.  

Με την αυτή ως άνω Απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 2.259 χιλ. 

Ευρώ. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 4.412 χιλ. Ευρώ. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση 

θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που 

προορίζονται για αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

λογίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύμφωνα με τη 

διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων. Για τη περίοδο 01.01.2013 

– 30.09.2013 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 244 χιλ. ευρώ. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων όταν καταχωρείται και η επιχορηγούμενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση των εσόδων 

με τη δαπάνη. 

 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Μακροπρόθεσμο Τμήμα  3.235 3.459  3.235 3.459 
Βραχυπρόθεσμο Τμήμα (Σημ. 19) 299 319  299 319 
 3.534 3.778  3.534 3.778 

 

 

 

19. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 

αναλύονται ως εξής:  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 20.490 33.526  20.310 33.318 
Προκαταβολές πελατών 1.134 1.379  1.133 1.369 
Μερίσματα πληρωτέα 12 21  12 21 
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία 626 1.304  626 1.304 
Έσοδα Επόμενης Χρήσης (Σημ. 18) 299 319  299 319 
Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.413 5.143  5.382 5.135 
 27.974 41.692  27.762 41.465 

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 

ημερομηνία αναφοράς. Η μείωση που παρατηρείται στο υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές 

οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι στο τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης υπήρχαν αυξημένες 

παραγγελίες σε σχέση με την υπό εξέταση περίοδο της τρέχουσας χρήσης και επομένως βραχυπρόθεσμα 

αυξημένες υποχρεώσεις της Εταιρείας, όσο και στη συνέχιση της τακτικής της για εξόφληση τοις μετρητοίς των 

προμηθευτών με σκοπό την επίτευξη καλύτερων όρων αγοράς και μείωση του ανά μονάδα κόστους. 

Την 01/06/2012 παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν που αφορούσε σε σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων  έληξε, 

κατά συνέπεια την 30.06.2012 η αποτίμηση του είναι μηδενική. Το έσοδο για την περίοδο 01.01.2012 - 

30.09.2012 ανήλθε στο ποσό των 68 χιλ. € (περιλαμβάνει αναβαλλόμενο φόρο 17 χιλ ευρώ) , το οποίο 

απεικονίζεται τόσο στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, όσο και στα Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολής 

Ιδίων Κεφαλαίων.  

 



Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση για την περίοδο από 01/01/2013 έως 30/09/2013 

 
27

(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

20.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αναμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος κατά το ποσό των μη 

εκπιπτόμενων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη 

φορολογική νομοθεσία. Οι παραπάνω δαπάνες αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε 

κάθε ημερομηνία αναφοράς. Ο φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 

30.09.2013 (26%) και 30.09.2012 (20%) αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  

Ο φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και 

30η Σεπτεμβρίου 2012 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.09.2013 30.09.2012(*)  30.09.2013 30.09.2012(*) 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 2.757 1.750  2.757 1.751 
Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου (752) (527)  (753) (523) 
 2.004 1.223  2.003 1.228 

 

Με την ψήφιση του Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και 

μετά,  αυξήθηκε από 20% σε 26%. Λόγω του ότι η αύξηση αυτή αποτελoύσε μη διορθωτικό γεγονός σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 10 παρ. 22, η Εταιρεία κατά την 31.12.2012 υπολόγισε τον αναβαλλόμενο  φόρο  με φορολογικό 

συντελεστή 20% σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 παρ.47. Αν είχε ληφθεί υπόψη ο συντελεστής 26% στον υπολογισμό 

των αναβαλλόμενων φόρων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση του Ομίλου 

και της Εταιρείας θα ήταν  αυξημένη κατά € 881 χιλ. Κατά τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου, την 

30.09.2013, η λογιστικοποίηση της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% οδήγησε στην 

αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά  872 χιλ €, εκ των οποίων 

850 χιλ € αφορούν το αποτέλεσμα της χρήσης μετά από φόρους  και 22 χιλ € τα λοιπά συνολικά έσοδα. . Παρά 

τον αυξημένο φορολογικό συντελεστή από την τρέχουσα χρήση, η Εταιρία εκτιμά ότι, ουδεμία σημαντική 

επίπτωση θα υπάρξει στα κέρδη μετά από φόρους της και στα κέρδη ανά μετοχή.  

 

21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €) 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:   

Διεταιρικές Συναλλαγές 01.01- 30.09.2013 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

Πλαίσιο Ακινήτων 
A.E. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 

JSC 
Buldoza 

A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 9 2.521 0 63 2.593 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 908 - 0 0 0 908 

Plaisio Computers JSC 18 0 - 0 0 18 

Plaisio Estate JSC 0 0 115 - 0 115 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 926 9 2.636 0 63 3.634 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

Διεταιρικές Συναλλαγές 01.01- 30.09.2012 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

Πλαίσιο Ακινήτων 
A.E. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 

JSC 
Buldoza 

A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 2.174 0 9 2.183 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 1.184 - 0 0 0 1.184 

Plaisio Computers JSC 170 0 - 0 0 170 

Plaisio Estate JSC 0 0 115 - 0 115 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 1.354 0 2.289 0 9 3.652 

 

 

Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 30.09.2013 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

Πλαίσιο Ακινήτων 
A.E. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 209 0 62 271 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 12 - 0 0 0 12 

Plaisio Computers JSC 23 0 - 0 0 23 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 - 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 35 0 209 0 62 306

 

Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31.12.2012 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 7 134 0 10 151 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 9 - 0 0 0 9 

Plaisio Computers JSC 6 0 - 0 0 6 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 - 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 15 7 134 0 10 166 

 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες απαλοιφές. Στη διάρκεια της υπο 

εξέτασης περιόδου, η θυγατρική της εταιρείας της κατέβαλλε μέρισμα για τη χρήση 2012, ποσού 175 χιλ. €, ενώ 

η Πλαίσιο Estate JSC μέρισμα 9 χιλ, το οποίο περιλαμβάνεται παραπάνω. 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είχαν ως 

εξής:  

Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 01.01-30.09.2013 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 455  455 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 5  5 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0  0 
 458  458 
 

Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 01.01-30.09.2012 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 543  543 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 25  25 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0  0 
 568  568 
 

22. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. 2009–2010 

PLAISIO Computers JSC 2004-2012 

PLAISIO Estate JSC 2004-2012 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 2010 

 
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από 

την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το 

Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των 

δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο 

Οικονομικών.  

Για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 τόσο για την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. όσο και για την Πλαίσιο 

Ακινήτων Α.Ε. την 30η Σεπτεμβρίου 2013 εκδόθηκε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα 

χωρίς επιφύλαξη, όπως  προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 

για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλύεται στη σημείωση 17. 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

23. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της 

μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχονται από την ίδια την οντότητα και οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα 

μερίσματος επί των κερδών. 

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται αναπροσαρμόζοντας τον 

σταθμισμένο μέσο αριθμό των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών, με τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων 

των μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές. Η Εταιρεία δεν έχει καμία κατηγορία δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε 

κοινές μετοχές.  

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted earnings per share) είναι ίσα με τα βασικά, καθώς δεν υπάρχουν 

δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές. 

 

 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 01.01.2013 
30.09.2013 

01.01.2012 
30.09.2012  01.01.2013 

30.09.2013 
01.01.2012 
30.09.2012 

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους 

της μητρικής (ποσά σε χιλ. €)  8.703 4.954  8.653 4.754 
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός μετοχών( σε 

χιλ.) 22.080 22.080  22.080 22.080 
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή σε € 0,3941 0,2244  0,3909 0,2153 
 

24. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Κατά την 20η Φεβρουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της 14/05/2013 τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 2.650 χιλ €  (ανά μετοχή 

0,1200 €, μικτό ποσό) από τα κέρδη της χρήσης 2012. Τα διανεμόμενα κέρδη, βάσει της ανωτέρω πρότασης, 

διαμορφώνονται σε 27% περίπου των Κερδών μετά από φόρους, έναντι 28% περίπου το 2011. Η Διοίκηση 

θεωρεί ότι σε συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας απαιτείται η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 

εταιρείας και μέσω της άσκησης συνεπούς μερισματικής πολιτικής. Συναφώς επισημαίνεται η επάρκεια των 

ταμειακών ροών της Εταιρείας που επιτρέπουν τη διανομή ικανοποιητικού μερίσματος χωρίς να επιβαρύνουν την 

λειτουργία της. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3843/2011 (ΦΕΚ Αρ. Φ. 60), στα κέρδη που διανέμουν οι 

εταιρείες με τη μορφή μερισμάτων, διενεργείται παρακράτηση φόρου 25%. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., το ανωτέρω 

μέρισμα, μετά την έγκρισή της καταβολής του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταφέρθηκε από την 

καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η πληρωμή  του μερίσματος έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 

2013 από την Eurobank. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4110/2013, μειώθηκε ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα σε 10%. Η 

διάταξη ισχύει για διανεμόμενα κέρδη που θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις από 1/1/2014 και μετά. 
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(*)Τα Οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους 
εργαζόμενους (σημείωση 16) 

 

25. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ήταν 1.138 και 1.075 άτομα για τον 

Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 30η Σεπτεμβρίου 2012 ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου και της 

Εταιρείας ήταν 1.139 και 1.076 άτομα αντίστοιχα.   

 

26. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Εννιαμηνιαίων Οικονομικών 

Καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Μαγούλα Αττικής, 29 Οκτωβρίου 2013 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Η Κάτοχος Άδειας Α Ταξης 
& Δ/νων Σύμβουλος & Δ/νων Σύμβουλος  

 
 
 
   
   

Γεώργιος Γεράρδος Κωνσταντίνος Γεράρδος Aικατερίνη Βασιλάκη 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688 Α.Δ.Τ. ΑΕ632801 ΑΔΤ ΑΒ 501431 

 


